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 [جواب و سؤال]
––

 الوحدة الأولى: الإسعافات الأولية
 الدرس الأول: الرعاف

ف س:   الرعاف )نزف األنف( عرِّ
ات الدموية  سيالنهو  ج:  ي األنف، نتيجة تمزق الشعير

الدم من فتحة واحدة أو من فتحت 
ي بطانة األنف

 الرقيقة ف 
 

د ثالثة من  س: 
ِّ
 ))نزف األنف((، مع مثال لكل سبب أسباب اإلصابة بالرعافعد
 أسباب بيئية، مثل: ارتفاع درجة الحرارة . 1
ة لألنف . 2  أسباب موضعية، مثل: الصدمة المباشر
 أسباب مرضية، مثل: أمراض الدم . 3

 

 ، وأمثلة عليهاأسباب الرعاف جدولة

 أسباب مرضية أسباب موضعية أسباب بيئية

 درجة الحرارةارتفاع  -

 االرتفاع عن سطح األرض -

ي الضغط الجوي -
 
 االختالف ف

 التعرض ألشعة الشمس مدة طويلة -

ة  - الصدمة المباشر

 لألنف

 جفاف بطانة األنف -

 إصابة األنف بااللتهابات -

 أمراض الدم -

ي وقف الرعاف عند الشخص المصاب : علل س: 
 يجب اإلشاع ف 

ة من الدم الرعاف يؤدي لف ؛ا لحدوث أي مضاعفاتتجنب   ج:  فقدان المصاب كمية كبير
 تحدث مشكلة صحيةوبالتالي 

 

 طريقة اإلسعاف األولي للرعافوضح  س: 
1 .  

ا
 يجلس المصاب عىل نحو مستقيم ورأسه منحن إل األمام متجه لألسفل قليل

 لمنع اتساخ المالبس بالدم والسبب وضع منديل تحت أنف المصاب . 2
  11يتنفس المصاب من فمه ويتم الضغط مدة  . 3

 
 دقائق ضغط

 
ا باإلبهام والسبابة ا خفيف
) ة )الجزء اللحمي  عىل جزء األنف الذي تحت عظمة األنف مباشر

 الضغط عىل األنف وضع كمادات باردة عىل األنف والجبهة مع استمرار  . 4
ي األنف . 5

ي ف   الطت 
طيبه م والسبب:  توضع شاشة طبية مغموسة بالفازلير  ن الداخل لي 

ف  بعد توقف الي  
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 ساعات وال يجهد نفسه حت  اليعود الرعاف 4أسه وال يستنير خالل يرفع المصاب ر  . 6
7 .  

 
ألن المصاب  والسبب دقيقة 21طلب المساعدة الطبية إذا استمر الرعاف أكير من ت

 قد يفقد الوعي 
 طرق الوقاية من الرعافاذكر  س: 
ة يمكن اتباعها  أمورأو هناك    

ّ
 ، منها: للوقاية من الرعافعد

 الطريقة الصحيحة وعدم العبث بهتنظيف األنف بلطف وب . 1
ي األنف . 2

 عدم إدخال أدوات حادة ف 
ة مدة طويلة . 3  عدم التعرض ألشعة الشمس المباشر
ي حالة التهاب الجيوب األنفية أو إذا تكرر الرعاف . 4

 مراجعة الطبيب ف 
ي حالة جفافه بقليل من الفازلير  أو بالمراهم الطبية . 5

 ترطيب األنف برفق ف 
 

 اب محني  إبقاء رأس المص : علل س: 
ا
ي حالة اإلصابة بالرعاف ا إل األمام قليل
 ف 

 حت  يتجنب المصاب بلع الدم واستنشاقه ج: 
 

 يوىص بتجنب االمتخاط بشدة بعد توقف الرعاف : علل س: 
ات الدموية ج:   ألن الرعاف قد يعود مرة أخرى ويعود تمزق الشعير

 

ي فمه : علل س: 
 عىل المصاب بالرعاف بصق الدم المتجمع ف 

 أل  ج: 
 
 ا عىل سالمة المصابنه دم فاسد يجب التخلص منه وحفاً

 

 مت  يجب عىل المصاب بالرعاف مراجعة الطبيب؟ ولماذا؟ س: 
ة؛ ألنه قد يصيبه فقدان  21إذا استمر الرعاف أكير من  ج:  ف كبير دقيقة أو كانت كمية الي  

 الوعي ودوخة وهبوط بضغط الدم. 
 

ف بطانة األنف س:   عرِّ
ات الدموية يعمل غشاء مخاطي رق ج:  ة من الشعير يق يحتوي عىل خاليا مخاطية وكمية كبير

 عىل تدفئة هواء الشهيق وترطيبه
:  س:  ي األنف، أجب عما يىلي

ف ف   أصيب أحد أفراد أشتك بسبب سقوطه عىل وجهه بي  
ح ألفراد أشتك كيفية إجراء اإلسعاف األولي للمصاف بالرعاف -1  اشر

ي سؤال: طريقة  ج: 
 اإلسعاف األولالجواب مذكور ف 

 ما شعورك بعد أن ساهمت بإسعاف أحد أفراد أشتك؟ -2
.  ج:  ي

ي أحد أفراد أشت 
 شعور بالفخر والرسور لمساعدت 

ف أنفه، وال يقدم له المساعدة وما أثر ذلك  -3 ي من يفزع عند رؤية شخص يي  
ما رأيك ف 

ي الشخص المصاب؟
 ف 

ي وال ينفع بل يض  نفسية المصاب و  ج:   . أيضا يؤخر اإلسعافهذا سلوك غير إيجات 
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 الدرس الثاني: ضربة الشمس
ف س:  بة الشمس عرِّ  ض 
تعرض الجسم ألشعة الشمس الشديدة مدة طويلة قد يؤدي إل ارتفاع درجة حرارة  ج: 

( درجة 3765 – 3665الجسم وعدم مقدرته عىل الحفاظ عىل درجة الحرارة المثىل للجسم )
 مئوية

 

د خمسة من س: 
ِّ
ي تظهر عىل المصاب تعالماوالعراض األ  عد

بة الشمس الت   بضر
درجة مئوية فأكير )من العالمات  41ارتفاع درجة حرارة الجسم وقد تصل إل  -1

 الرئيسية(
ء -2 ي

 الصداع وقد يصاحبه غثيان وف 
بات القلب -3  زيادة شعة التنفس وتسارع ض 
 عدم التعرق -4
 روناآلخ فقدان الوعي والتشنج والهلوسة، وصعوبة الكالم أو صعوبة فهم ما يقوله -5

 

بة الشمساذكر  س:   سبب اإلصابة بضر
ة اللعب . 1  الشمس أشعة تحت طويلة لفي 
ي  السباحة . 2

 الحار الجو ف 
ي  اللعب . 3

 العالية الحرارة الدرجات ذات األماكن ف 
ي  اللعب . 4

ي  الظهر وقت المالعب ف 
 الصيف فصل ف 

بة الشمس خلال مؤقتا أو دائما ألجهزة الجسم الحيوية، ك تنبيه:  الدماغ القلب و ممكن أن تسبب ضر
ر  يده لخفض درجة الحرارة تنبيه: ،والرئتي  بة الشمس يعتمد عىل تبر اإلسعاف األولي لمصاب ضر
 العالية
 ( مقابل العبارة غير الصحيحة: ×العبارة الصحيحة وإشارة ) مقابل( √ضع إشارة ) س: 

ي  فيما الخطأ
 :يأت 

بة المصاب إسعاف يجب -أ ي  الشمس بض 
 (×) مكانه ف 

بة المصاب إعطاء يجب -ب ا الشمس بض 
 
 (×) للحرارة خافض

بة المصاب إعطاء عدم -ج  (√استقرار حالته ) لحير   سوائل أي الشمس بض 
 

بة الشمس بيرِّ   س:   طرق اإلسعاف األولي للمصاب بضر
1-  

 
ا عن أشعة الشمس مع التخفيف من نقل المصاب إل مكان منخفض الحرارة بعيد

 مالبسه الخارجية
 مد المصاب عىل ًهره ورفع قدميه  -2

ا
 إل مستوى أعىل من جسمه قليل

عىل  يدوية لتهوية المصاب مع وضع كمادات ماء فاتر  استخدام مروحة هوائية أو  -3
 والجبهةأطرافه واإلبط والعنق 
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ي مغطس ماء بارد -4
شف مبلل بالماء البارد أو وضعه ف   لف المصاب برسر

 قياس درجة حرارة المصاب والتأكد من تنفسه -5
ي حال فقدان الوعي طلب المساعدة الطبية بالرسع -6

 ة الممكنة ف 
 

ا من  س: 
 
د ثالث

ِّ
بة الشمسعد  قواعد الصحة والسالمة العامة للوقاية من ضر
ة لمدة طويلة -1  عدم التعرض ألشعة الشمس الشديدة مباشر
ي األيام شديدة الحر -2

 ارتداء قبعة الرأس أو حمل مظلة الشمس عند الخروج ف 
ة من الماء والسوائل المحتو  -3 ب كميات كبير ي األيام شديدة الحرشر

 ية أمالحا معدنية ف 
ي األيام شديدة الحر -4

 ارتداء المالبس القطنية البيضاء والفاتحة ف 
 

ي يجب اتباعها اذكر  س: 
بة  خالل وبعد قواعد الصحة والسالمة الت  إسعاف المصاب بضر

 الشمس
تو( للمصاب  -1  عدم عمل كمادات ماء فاتر تحوي الكحول )السبير
 و خافض حرارة عن طريق الفم للمصاب لحير  استقرار حالتهعدم إعطاء أي سوائل أ -2
وبات الغازية -3 ب المرسر  عدم شر
ة من الماء والسوائل المحتوية أمالحا معدنية عند استقرار حالة  -4 ب كميات كبير شر

 المصاب
ي مغطس ثلج -5

 عدم وضع المصاب ف 
 

بة الشمس عدم التعرق، ما السبب؟ : علل س:   من عالمات وأعراض ض 
 د يكون حار  ألن الجل ج: 

 
 ا بسبب فقدان السوائل من الجسما وجاف

 

ي تهدد الحياة : علل س: 
بة الشمس من الحاالت الت   ض 

ي درجة حرارة الجسم بفعل الحرارة الخارجية مماقد يؤدي  ج: 
ألنها تسبب ارتفاعا شديدا ف 

ي أعضاء الجسم الحيوية كالقلب والدماغ والرئتير  
 لحدوث خلل ف 

 

نصح ب : علل س:  وبات الغازيةاال ي  ب المرسر  إلكثار من شر
 ألنها تعمل عىل تقليل ونفاذ األمالح من جسم المصاب ج: 
 

نصح بارتداء قبعة الرأس أو  : علل س:  ة حمل ي  ي ساعات الظهير
 مظلة الشمس عند الخروج ف 

ة فال  ج:  بة الشمس للوقاية من أشعة الشمس المباشر  يتعرض الجسم لض 
 

بة الشمستجنب عمل كمادات ماء ف : علل س:   اتر تحوي الكحول للمصاب بض 
ألنه يمكن امتصاصها عن طريق الجلد فتض  المصاب وخاصة األطفال، حيث أن مادة  ج: 

تو تخفض الحرارة برسعة مما يؤدي غالب    ا إل ارتفاعها مرة أخرىالسبير
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بة  : علل س:  عدم إعطاء سوائل أو خافض حرارة عن طريق الفم أثناء إسعاف المصاب بض 
 سالشم
بة الشمس يشعر بالغثيان وقد يتق ج:   يأألن المصاب بض 

 

ي مغطس ثلج : علل س: 
ي مغطس ماء بارد وليس ف 

 يوضع المصاب ف 
  ج: 

 
ي األوعية الدموية خوف

 ا من حدوث تقلصات ف 
 

ي أحد أيام الصيف الحارقة   س: 
ل وقت الظهر ف  ي حديقة المي  

كان أحمد يلعب كرة القدم ف 
: فإذا به يشعر بتعٍب ويسقط  ا، أجب عما يىلي

 
 أرض

ي حدثت ألحمد؟ -1
  ما المشكلة الت 

بة الشمس ج:   ض 
ي ًهرت عليه؟  -2

 ما األعراض الت 
ا ج: 

 
 الشعور بالتعب والدوخة فسقط أرض

 كيف يمكنك مساعدة أحمد؟  -3
 نقله إل مكان منخفض الحرارة وإجراء اإلسعافات األولية له ج: 
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 الوحدة الثانية: العناية بنباتات الزينة
 الأول: خدمة نباتات الزينة الدرس

ها من النباتات؟ س:   لماذا تحتاج نباتات الزينة إل خدمة وعمليات زراعية كغير
 لكي تصبح عملية اإلزهار أفضل -2لكي تنمو وتنتج جيدا   -1 ج: 
ي تحتاج إليها نباتات الزينةاذكر  س: 

 عمليات الخدمة الت 
 التسميد  -2العزق والتعشيب    -1 ج: 
 تأمير  احتياجاتها من الضوء والحرارة والرطوبة -4                  رّي  ال -3     

 

ورية لخدمة نباتات الزينة س:   علل: التعشيب والعزق من العمليات الض 
ي نموها وتكاثرهاألنه يؤثر إيجابي   ج: 

 ا ف 
 

 ف التعشيبعرِّ  س: 
ن  الغذاء والماء مقلع األعشاب غير المرغوب فيها من جذورها لكل تحصل النباتات عىل ج: 

 دون منافس
 

 ف العزقعرِّ  س: 
بة بعمق ) ج:  اب حول سيقان النباتات وزيادة تثبيتها (7-2تفكيك سطح الي   سم لجمع الي 

 

ار الناجمة عن نمو األعشاب حول نباتات الزينةما  س:   ؟األضر
ي تتكاثر حول نباتات الزينة عىل انتقال األمراض لها والتخلص  . 1

نها متعمل األعشاب الت 
 يحمي النباتات

بة ولذا يجب  نباتات الزينة تنافسواألعشاب  . 2 ي الي 
عىل الغذاء والماء الموجودين ف 

 التخلص منها حت  تنمو النباتات بشكل سليم
 أهمية التعشيب وفائدتهاذكر  س: 
 صة إصابة النباتات باألمراض   تقليل فر  . 1
 ثر بشكل أفضلفتنمو وتتكا حصول النباتات عىل الماء والغذاء دون منافس . 2

 

 أهمية العزق وفائدتهاذكر  س: 
بة الط تفكيك . 1  وتهويتهابقة السطحية للي 
 فيها   الرطوبة حفظ . 2
 تثبيت النبات وتقليل اإلصابة باألمراض . 3

 

 كيف تجرى عملية التعشيب حول نباتات الزينة؟   س: 
ة وسهلة القلع بوساطة اليد  . 1  بالنسبة لألعشاب الصغير
ة ف . 2 ا صغير

 وساطة أدوات زراعية: المنكاش، الفأس، المجرفةبإن لم تكن أعشاب 
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ي التعشيب؟ما األدوات  س: 
 المستخدمة ف 

 المجرفة -3الفأس     -2المنكاش     -1 ج: 
 

 )بإيجاز( خطوات عملية التعشيباذكر  س: 
 التأكد من رطوبة األرض قبل البدء بالتعشيب . 1
ة وسه . 2  لة القلعإزالة األعشاب المحيطة بالنباتات باليد إذا كانت صغير
بة حول النباتات بالمنكاش أو الفأس أو  . 3 المجرفة ثم قلع األعشاب من  خلخلة الي 

 جذورها
4 .  

 
 ا عن المزروعاتجمع األعشاب والتخلص منها بعيد

  : علل س: 
ا
بة رطبة قليل  يفضل تعشيب نباتات الزينة عندما تكون الي 

 لتسهيل عملية قلع األعشاب ج: 
 

 تزال األعشاب من جذورها : علل س: 
 لكي ال تنمو مرة أخرى ج: 

 

ن من نمو النباتات س:   ؟لماذا التعشيب يحسِّ
 ألن عملية التعشيب تقلل نسبة التنافس عىل الماء والغذاء من األعشاب األخرى ج: 

 

ي أقرب وقت ممكن س: 
 فرس: لماذا يجب أن تزال األعشاب غير المرغوب فيها بعد ًهورها ف 

 زينة عىل الماء والغذاء، قبل أن تنمو أكير وتتكاثرلتقليل فرصة منافستها لنباتات ال ج: 
 

:  س:   امأل الفراغ بما يناسب فيما يىلي
بة بعمق ) العزق -أ اب حول سيقان النباتات 7-2هو تفكيك سطح الي  ( سم لجمع الي 

 وزيادة تثبيتها
جرى عملية التعشيب بـ  -ب

 
 فةالمجر أو  المنكاش، أو بوساطة أدوات زراعية، مثل: اليدت

ي تتكاثر حول النباتات عىل انتقال تعمل األ  -ج
 لها األمراضعشاب الت 

هو قلع األعشاب غير المرغوب فيها من جذورها؛ لكي تحصل النباتات عىل  التعشيب -د
 الماء والغذاء دون منافس

جمع  -ه
 
ا عن المزروعات األعشابت

 
تخلص منها بعيد  بعد قلعها، وي 

 

 الدرس الثاني: الري  
ي  عواملتات؟ عىل ماذا يعتمد رّي النبا س: 

ر
 النباتات ري   مؤثرة ف

بة    -4مجموعه الجذري    -3حجمه    -2نوع النبات    -1 ج:   الظروف الجوية -5نوع الي 
 

ي أوقات متقاربة؟ الخارجيةلماذا تحتاج نباتات الزينة  س: 
 إل الري ف 

 وألن نباتاتها تزرع متقاربة -2ألن جذور غالبيتها سطحية    -1ج: 
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د ثالثة س: 
ِّ
ي أثناءاألمور الواجب مراعاتها من  عد

ر
 ري نباتات الزينة الخارجية ف

ي الصباح الباكر أو المساء . 1
 ري النباتات ف 

فضل الري باستخدام مرش ماء يدوي، أو استعمال خرطوم الماء مع خفض ضغط ي   . 2
 الماء

ي الري . 3
 عدم اإلفراط ف 

 

 ؟نباتات الظل(األمور الواجب مراعاتها عند ري نباتات الزينة الداخلية )ما  س: 
ل . 1  أن تكون درجة حرارة مياه الري قريبة من درجة الحرارة داخل المي  
ي الصيف باإلضافة للرّي العادي . 2

 يفضل الري بطريقة الرذاذ ف 
 

ي حال زيادة الري أوما  س: 
ر
ي تظهر عىل نباتات الزينة ف

 ؟نقصانه األعراض الت 
ي الري أو النقصان يؤدي إل ذبول النباتات ج: 

 وموتها نتيجة اختناق الجذور اإلفراط ف 
 

لماذا يفضل الري باستخدام مرش الماء اليدوي وأيضا لماذا يفضل خفض ضغط الماء  س: 
بيش؟  عند استخدام الي 

بة عن النبات ج:   حت  ال تنجرف الي 
 

 لماذا ترش نباتات الزينة الداخلية برذاذ الماء بير  الحير  واآلخر؟ س: 
ي فصل الصيف وهذا يحّسن خ لتوفير الرطوبة حول النباتات ج: 

 النمواصة ف 
 

ي أصص باستخدام الخرطوم أو مرش الماء : أيهما أفضل س: 
وي اليد ري النباتات المزروعة ف 

 ولماذا؟
ي األصيص ج: 

بة عن النبات ف   مرش الماء اليدوي حت  ال تنجرف الي 
ر نباتات الزينة الداخلية والخارجية بالنسبة لعملية الريما  س:   ؟الفرق بي 
ي الزراعة وجذورها ن -

ي أوقات متقاربة ألنها متقاربة ف 
باتات الزينة الخارجية تحتاج الري ف 

 سطحية
ي الصيف يجب انتظام الري  -

ي الشتاء، بينما ف 
نباتات الزينة الداخلية تحتاج ري قليل ف 

 وعدم تعطيش النبات
 إل الري؟ نباتات الزينة الداخليةكيف تستدل عىل حاجة س: 
بة بأ ج:  بة فإذا كانت األصابع  سم 3بعمق صابع اليد أو بقلم رصاص فحص الي  من سطح الي 

 جافة فهذا يدل أن النباتات بحاجة إل الرّي. 
ي زراعة نباتات الزينة : علل س: 

ي قعر األصيص المستخدم ف 
 وجود ثقوب ف 

 ليسمح للماء الزائد بالخروج منه ج: 
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بة نكشا خفيفا حول النبات قبل  س:   عملية الريعلل يتم نكش الي 
 حت  يدخلها الهواء ج: 
 خطوات عملية ري نباتات الزينة الداخلية بإيجاز:  اذكر  س: 
ي قعر  . 1

 دالزائ األصيص مع وجوب الصحن تحته لجمع الماء التأكد من وجود ثقوب ف 
بة نكشا خفيفا حول النبات . 2  نكش الي 
بة للتأكد من حاجتها للري . 3  فحص الي 
 ري النبات بالمرش اليدوي  . 4

 

لهم باستخدام خرطوم المياه روى  س:  ي مي  
ة المزروعة بنباتات الزينة ف  ٌّ حديقته الصغير عىلي
 : ، أجب عما يىلي  من ساعتير 

ي الصيف أكير
ة ف   وقت الظهير

 هل ما قام به عىلي صحيح أم غير صحيح؟ ولماذا؟ -1
.  ج:  

ا
ا طويًل

 
 غير صحيح، ألنه وقت غير مناسب للرّي وأخذ منه وقت

ي ارتكبها  -2
؟ ما األخطاء الت  ّ  عىلي

ي  المياه خرطوم مستخدا (1
ي  الماء لشح يدوي ماء مرش يفضلو  الري ف 

 األردن ف 
ة وقت ديقةروى الح (2 ي  الظهير

 عمودية الشمس تكون حيث الصيف فصل ف 
ا مرتفعةرارة والح

 
 جد

ة حديقته روى (3 ا فاستهلك ساعتير   من ألكير  الصغير
 
ا وقت ي  كثير 

 الري ف 
ة من الماء؟ما النتائج المتوقعة من ري النباتات بكم -3  يات كبير

 ذبول النباتات وموتها نتيجة اختناق الجذور ج: 
؟ -4 ّ ي تقدمها لـ عىلي

 ما  النصائح الت 
ي الصباح الباكر أو المساء -1 ج: 

ة بل ف   عدم الري وقت الظهير
ي استخدام الماء     -2    

 استخدام مرش الماء اليدوي -3عدم اإلشاف ف 
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 الوحدة الثالثة: النجارة
 

 أول: الوصلات الخشبيةالدرس ال
 ية؟ت الخشبتستخدم الوصال  م  في س: 
سي واألثاث ل الكراتجميع أجزاء المشغوالت الخشبية وتثبيتها كالخزائن وهياكلتستخدم  ج: 

ه  المدرسي وغير
ي المشغوالت الخشبية : علل س: 

 تستخدم الوصالت ف 
 لتجميع أجزاء المشغوالت الخشبية وتثبيتها ج: 
ي  س: 

ل؟ ما المشغوالت الت  ي المي  
 تستخدم فيها الوصالت ف 

 الخزائن، المقاعد، الطاوالت، األبواب ج: 
 

د وأدوات نجارة مع أمثلة عليهااذكر  س: 
َ
د
ُ
 ع

 أدوات المسح والتصفية: فارات التنعيم، الرابوخ . 1
: منشار التمساح، منشار الظهر . 2  أدوات النرسر
 أدوات القطع: األزاميل، المناقير  . 3
د: المبارد المث . 4  لثة، والمربعة والمبسطة والدائرية والنصف دائريةأدوات الي 
 وي، مثقاب اللف اليدويأدوات الثقب: المثقاب اليد . 5
 ، الدقماق"الشاكوش" أدوات الطرق: المطرقة . 6

ي السؤال 
ر
تنبيه: إذا جاء سؤال للطالب اذكر أربًعا من أدوات النجارة فإنه يذكر النوع ومثال عليه كما ف

: اذكر أدوات الطرق فإنه يذكر األمثلة عليها: يةفتكون إجابته نموذج السابق
ً
، إذا جاء سؤال مثال

 المطرقة والدقماق.. وهكذا
 ما الفرق بير  المطرقة "الشاكوش" والدقماق؟ س: 
المطرقة تستخدم للطرق عىل المواد الصلبة، بينما الدقماق يستخدم لدق األخشاب فوق  ج: 

 بعضها
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 مع استخداماتهاأنواع الوصالت الخشبية  جدولة
 الشكل االستخدام نوع الوصلة

 وصلة الفرز
تغطية السقوف والجدران 
واألرضيات وأجزاء بعض 

 المشغوالت 

 

 وصلة مجرى

 
 األرضيات الخشبية

 
 

 

 وصلة مجرى ولسان
 الدرف واألبواب الخارجية

  وتغطية الجدران
ف وصلة الفرز س:   عرِّ
متعاكس وتكون حافات األخشاب وسطوحها  تفرز قطعتان خشبيتان عىل نحو طولي  ج: 

ي القطعتير  
 متساوية لتطابق الوصلة ف 

 

ف وصلة مجرى س:   عرِّ
ي حرف قطعة الخشب األول لكي تدخل فيه شفة أخرى مع مراعاة  ج: 

تنفذ بعمل مجرى ف 
 تحديد أبعاد المجرى والشفة لتسهيل عملية الجمع

 

ف وصلة مجرى ولسان س:   عرِّ
ول حرف القطعة ولسان بطول حرفها اآلخر لكي يدخل لسان كل تنفذ بعمل مجرى بط ج: 

ي تليها عىل أن يكون عمق المجرى أكير من طول اللسان
ي مجرى القطعة األخرى الت 

 قطعة ف 
 

 بم تمتاز وصلة مجرى ولسان؟ س: 
ي والمسامير  ج: 

اع   تمتاز بإمكانية إخفاء الي 
 

ي أرجل المفرمة عند تجم : علل س: 
 يعهايوضع الغراء عىل طرف 

 لزيادة تثبيتها ج: 
 

ي وصلة مجرى ولسان : علل س: 
 يكون عمق المجرى أكير من طول اللسان ف 

 لمعالجة مشكلة نفش الخشب أو انكماشه . 1
ي عملية التجميع . 2

 ولمعالجة الغراء الزائد المستخدم ف 
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 الدرس الثاني: صيانة الأثاث الخشبي ومتمماته
د ثالثة من  س: 

ِّ
 الخشبيةأسباب تلف المشغوالت عد

 تقلبات الجو -3العوامل البيئية    -2االستخدام غير الصحيح   -1 ج: 
 

د أربعة من س: 
ِّ
 أعمال الصيانة البسيطة للمشغوالت الخشبية وإصالحها عد
ي حال تلفها وعدم التمكن من إصالحها  تثبيت بعض المتممات . 1

مثال:   ،أو استبدالها ف 
 ك الجوارير المرتخية أو المفكوكةالمقابض، المفصالت، األقفال، الزرافيل، سك

ي حال  تفككها وارتخائها أو خلعها بإعادة تثبيتها ولصقها  . 2
مثال:  ،تثبيت الوصالت ف 

 أرجل الطاوالت أو الكراسي 
من المشغوالت الخشبية وذلك بلصق  إصالح األجزاء المكسورة أو المخلوعة والتالفة . 3

ي الجزء المكسور 
اع   الهأو استبد باستعمال الغراء والي 

ي المتقرسر  . 4  بسبب العوامل البيئية واالستخدام المتكرر دهن األثاث الخشت 
 

 و اذكر فيما تستعمل أوضح المصطلحات التالية  س: 
ي اللولبية عند تثبيت القطع أو فكها مفك مصلب: 

 
اع  أداة تدار بها الي 

ر الخشب:  ر عملية شد البر  إسفي  ي لتحسي 
ر

غ ي اقطعة خشبية رفيعة توضع لتضييق ثقب البر
ر

 غ

ي سن صا 
ي الشكل مسلوب من نهايته ج: برغر  مسمار لولتر

ي تزيت به اآلالت المزيتة: 
ر
 إناء معدن

 أحد مضاغي الباب أو الشباك أو الخزانة الدرفة: 

 

ي الوقت المناسب؟ س: 
 ما نتيجة عدم متابعة صيانة األثاث المدرسي ف 

  ج: 
 
داد الحق  االكلفة المادية لإلصالح سي  

 

 أسباب صعوبة فتح أبواب الخزائن وإغالقها : ثالثة من اذكر  س: 
ي المفّصلة    . 1

 خلل ف 
 احتكاك داخل القفل     . 2
ي ارتخاء  . 3

اع   أو األيدي أو الزرافيل الوصالت الخشبية أو الي 
 

ي الحلول ما  س: 
ر
ي المفاصل أو  أو اإلجراءات ف

ر
ه األيدي أو  حال ارتخاء براغ  الزرافيل وغب 

ي وتثبيتها . 1
اع   إعادة شد الي 

ي ذات قطر أكي  استخدام ب . 2
 راع 
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ي بأسافير  خشبية وغراء، بعد أن ها فكتغيير موقع المفصلة أو  . 3
اع  ، ثم إغالق ثقوب الي 

ي نفسها
اع   يجف الغراء يتم تثبيت الي 

 

 
ي تثبت المتممات    س: 

ي الت 
اع   ؟انة أو بابكالقفل أو يد خز كيف تعالج مشكلة توسع ثقوب الي 

ي بأسافير  خشبية وغرا  ج: 
اع   نستخدمها مرة أخرىبعد أن يجف الغراء و ء إغالق ثقوب الي 

 

ي حال احتكاك أجزاء المفصلةما  س: 
ر
حة ف  ؟الحلول أو اإلجراءات المقب 

 أو كيف تعالج الصوت الناتج عن فتح الدرفة وإغالقها بسبب احتكاك المفصلة؟ 
ييت للمفصلةأو  -2   االستبدال للمفصلة -1من خالل عملية:  ج:   الي  

 

 )القفل( ت المفصلة أو الزرفيلطريقة تزييوضح  س: 
تزييت القفل )الزرفيل( أو المفصلة بوضع نقاط الزيت باستخدام المزيتة أو قطنة  . 1

 مبللة بالزيت عىل لسان القفل أو داخل فتحة المفتاح
 اليد واللسان مرات عدة تحريك . 2
 أو فتح القفل وإغالقه بالمفتاح عدة مرات حت  يتوزع الزيت ويدخل بير  األجزاء  . 3

 متحركةال
 

ي أثناء أعمال الصيانةما  س: 
ر
ي قد تنتج ف

 ؟ وكيف نتفاداها؟األخطار الت 
اإلصابة من إحدى األدوات أو عدد النجارة ونتفادى ذلك باالنتباه والحذر ومعرفة كل أداة  ج: 

 وطريقة استخدامها
 

 ؟خطوات استبدال مفصلة تالفة لباب خزانةما هي  س: 
 المفصلة أم احتكاكها تحديد نوع التلف وسببه هل ارتخاء . 1
 العمل عىل شد المفصلة وتثبيتها إذا كانت مرتخية . 2
 تزييت المفصلة إذا كانت تحتاج ذلك . 3
 فك المفصلة بالمفك إن كانت تالفة واستبدالها بجديدة . 4

 

ييت س:   اذكر سبب فتح القفل أو الزرفيل وغلقه مرات عدة بعد الي  
كة مما يقلل االحتكاك ويجعل القفل أو وذلك ليتوزع الزيت ويدخل بير  األجزاء المتحر  ج: 

 الزرفيل سهل الحركة
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 الوحدة الرابعة: المنزل الصحي
 الدرس الأول: المنزل الصحي ومواصفاته

ل؟ س:   ما تعريف المي  
 المكان الذي يخلد فيه اإلنسان إل الراحة بعد عناء العمل وواجبات الحياة المختلفة ج: 

 

ل لإلنساناذكر  س:  ر  ؟أهمية المبر
 وامل الطبيعية والبيئية  قيه من العي . 1
ورية . 2  يوفر له االحتياجات الحياتية الض 

 

ل الصحي ثالثة من اذكر  س:  ر   مواصفات المبر
ل الصحي العوامل ما هي أو      ي مواصفات المي  

 ؟المؤثرة ف 
 البيئة االجتماعية الصالحة    . 1
 افر متطلبات األمن والسالمة   تو  . 2
 الموقع المناسب . 3

 

ف س:   ئة االجتماعيةالبي عرِّ
ه كأفراد وجماعات ج:   إطار العالقات الذي يحدد طبيعة اإلنسان مع غير

 

ي اختيار المسكن: البيئة االجتماعية س: 
ي تؤثر ف 

 ، وضح ذلكمن األمور الت 
ي بيئة اجتماعية ج: 

مناسبة خالية من المشكالت كالجرائم  صالحة يجب أن يكون المسكن ف 
 اروالتسول ليتحقق الهدوء واالستقر 

 
د  س: 

ِّ
وط الواجب تو أربعة من عد ل الصحي االشر ر ي المبر

ر
 ؟فرها لتحقيق الصحة والسالمة ف

 توافر نوافذ وأبواب سهلة الفتح واإلغالق . 1
ي الحمام والمطبخ . 2

ل عن طريق النوافذ وخاصة ف   االهتمام بتهوية المي  
 توافر حواجز حماية لألدراج والسطوح وشبك للنوافذ . 3
 فر االمتصاصية إغالقا محكما بأغطية قويةاألرضية والح إغالق اآلبار  . 4
 توافر تمديدات كهربائية آمنة . 5
 توافر إضاءة طبيعية كافية . 6
ي األدراج والممرات . 7

 وجود إنارة جيدة ف 
 ،التنظيف تنبيه: يفضل أن تكون أرضيات وجدران المطابخ والحمامات مصنوعة من مواد سهلة

اميك مثل:   البورسالن والسب 
 

 

العوامل المؤثرة 
ي مواصفات 

ر
ف

ل الصحي  ر المبر

البيئة 
االجتماعية 
الصالحة

األمن 
والسالمة

الموقع 
المناسب
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ل الصحي وضح أربعة أمور يج س:  ي موقع المي  
 ب توافرها ف 

ل الصحي ما أو     ر ي موقع المبر
ر
وط الواجب توفرها ف  ؟الشر

 توافر البنية التحتية كالماء والكهرباء والطرق والضف الصحي  . 1
 توافر الخدمات كالمراكز الصحية والمدارس واالسواق . 2
ي منطقة هادئة بعيدا عن الضوضاء . 3

ل ف   يكون المي  
ية الخطرة واألماكن الصناعية الملوثة باألتربة والدخان البعد عن التجمعات المائ . 4

 ومكبات النفايات
 

 ما المقصود بالبنية التحتية؟ أو ماذا تشمل البنية التحتية؟ س: 
ي يحتاج لها المجتمع مثل خدمات  ج: 

ات األساسية الت  تشمل المنشآت والخدمات والتجهير 
هالماء والكهرباء والطرق والضف الصحي ووسائل الموا يد وغير  صالت والي 

 

ي بيت رديء التهوية وال تدخله الشمسوضح  س: 
ر
 النتائج الصحية المحتملة للسكن ف

ل . 1 ي المي  
 أمراض الجهاز التنفسي واألمراض الجلدية نتيجة تراكم الجراثيم ف 

ل . 2 ي المي  
 وجود الرطوبة والعفونة ف 

ي األماكن الرطبة . 3
ات ف   تجمع بعض الحرسر

 وبةالرط تقرسر طالء الجدران نتيجة . 4
 

 وضح كيفية التغلب عىل رائحة الطعام داخل المطبخ س: 
ل بتوفر النوافذ الالزمة لتجديد الهواء ج:   عن طريق التهوية الجيدة داخل المطبخ والمي  
 

ل الصحي وغب  الصحي من ناحية جدولة مقارنة ر ر المبر  اإلضاءة والحماية والتهوية بي 
ل الصحي  وجه المقارنة ر ل غب  الص المبر ر

 حي المبر

توجد حماية عىل اآلبار والحفر  - الحماية
 االمتصاصية

يوجد شبك عىل النوافذ وحواجز  -
 حماية عىل األدراج والسطوح

 أبواب سهلة الفتح واإلغالق -

ال توجد حماية عىل اآلبار والحفر  -
 االمتصاصية

ال يوجد شبك عىل النوافذ وال  -
 حواجز حماية عىل األدراج والسطوح

 غالقأبواب صعبة الفتح واإل  -

 اإلضاءة أو 
 اإلنارة

إضاءة طبيعية كافية )أشعة  -
 الشمس(

ي األدراج والممرات -
ر
 إنارة جيدة ف

إضاءة غب  كافية من أشعة الشمس أو  -
 ال تدخله أشعة الشمس

ي األدراج  -
ر
عدم توفر إنارة جيدة ف

 والممرات

تهوية جيدة مع عدد مناسب من  - التهوية
 النوافذ

يوجد تهوية جيدة وقلة عدد  ال  -
 فيه فذ النوا
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ياته  الدرس الثاني: نظافة المنزل ومحتو
ل؟ س:   ما المقصود بنظافة المي  
ل ومحتوياته وتو  ج:  ية فير بيئة صحمجموعة من الممارسات المستمرة للحفاظ عىل المي  

 خالية من الجراثيم
 

لية أنواعما مراحل أو  س:  ر  ؟ ومثال عليهاأعمال التنظيف المبر
لالتخلص من ال ، مثل: أعمال يومية . 1  قمامة وتهوية المي  
ي أماكنها المحددة   ، مثل: أعمال أسبوعية . 2

 ترتيب الكتب والمجالت ف 
  ، مثل: أعمال فصلية . 3

 
 ا لخزنها من فصل آلخرتنظيف المالبس والسجاد استعداد

 

 مناسبة لمسكنكخطة تنظيف  الواجب مراعاتها عند إعداد العوامل  أربعة من اذكر  س: 
ي تؤثر    

د العوامل الت 
ِّ
ل أو عد ي نجاح خطة تنظيف المي  

 ف 
ل . 1  عدد غرف المي  
 عدد أفراد األشة . 2
ية . 3  إمكانيات األشة المادية والبرسر
 رغبات أفراد األشة وميولهم . 4
ل . 5  طريقة تأثيث المي  

 

ل؟ س:  ي مواد وأدوات تنظيف المي  
ي نراعيها ف 

 ما األمور الت 
 طفالتحفظ بعيدا عن متناول األ  -3سهلة االستعمال   -2جيدة النوع   -1 ج: 
 يجب تجفيف األجهزة الكهربائية تماما قبل تشغيلها : علل س: 
ي أو صدمة كهربائية عند تشغيلها ج: 

 لسالمة األجهزة وسالمتنا من حدوث تماس كهربات 
د اثنتير  من النصائح توجههما إل أفراد أشتك للمحافظة عىل األجهزة الكهربائية  س: 

ِّ
عد

 أطول مدة ممكنة
ي تضمن الحفاظ عىل  العواملاذكر أو     

 لمدة أطولاألجهزة الكهربائية أو األمور الت 
ي مكان مناسب عىل أرضية مستوية . 1

 وضعها ف 
كات الصانعة . 2  إجراء عمليات الصيانة الالزمة لها حسب تعليمات الرسر
لية عناية خاصة ) . 3 ي جواب السؤا التفاصيلاالعتناء بالثالجة الكهربائية المي  

(ف   ل التالي
 

ي ب  س: 
لية للحفاظ عليها بكفاءة عالية؟كيف نعتت   الثالجة الكهربائية المي  

ي مكان جيد التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة وترك مسافة  . 1
سم عىل األقل  11وضعها ف 
 خلفها

ي للتغلب عىل عدم انتظام جهد المصدر  . 2
استعمال منظم خاص للجهد الكهربات 

ي 
 الكهربات 

 من أن الباب مغلق بإحكام التقليل من فتح باب الثالجة ما أمكن، والتحقق . 3
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 ؟األمور الواجب مراعاتها عند تنظيف األجهزة الكهربائيةما  س: 
ي عن الجهاز . 1

 فصل التيار الكهربات 
 رفع القطع المتحركة من مكانها ووضعها جانبا . 2
ة من لخاصالتنظيف ا تنظيف الجهاز بإسفنجة ناعمة مبللة بالماء والصابون أو مواد  . 3

 عالبقأعىل ألسفل مع إزالة 
 إزالة أثر الصابون أو المواد المنظفة بإسفنجة مبللة بالماء ثم تنشيفه بفوطة جافة . 4

 

 دقائق بعد تنظيفه؟ 5لماذا يتم إشعال فرن الغاز لمدة  س: 
 لضمان جفافه تمام   ج: 

 
 من الصدأ ا عليها وحفاً

لية باستمرار؟ س:   لماذا يجب تنظيف الثالجة المي  
 ا من الميكروبات المسببة لألمراضا وخالي  يها سليم  للمحافظة عىل الغذاء المخزن ف ج: 
 لماذا توضع بودرة األطفال عىل إطار الثالجة الداخىلي بعد انتهاء التنظيف؟ س: 
 للمحافظة عىل المطاط من التلف ج: 
ي عن األجهزة الكهربائية قبل تنظيفها : علل س: 

 يجب فصل التيار الكهربات 
ي أو صدمة كهربائية أثناء التنظيفلسالمة األجهزة وسالمتنا من حدوث  ج: 

 تماس كهربات 
 

ي تنظيف األجهزة الكهربائية : علل س: 
 استخدام إسفنجة ناعمة ف 

ة ممكنة وحمايتها من الكشط والخدش ج:   للمحافظة عليها أطول في 
 يصعب تطبيق برنامج التنظيف نفسه لألش جميعها  : علل س: 
ي ذلك منها: عدد غر  ج: 

ل، عدد أفراد األشة، إمكانيات ألن هناك عوامل تؤثر ف  ف المي  
 األشة، ميول األفراد الخ

ي تنظيف المسكن س: 
ي تستخدم ف 

ا من المواد واألدوات الت   اذكر أربع 
 فوطة كتانية للتلميع -4منفضة غبار     -3قاشطة     -2مكنسة يدوية أو كهربائية     -1 ج: 

 إسفنجة للتنظيف -7صابون تنظيف   -6مجرود       -5
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 لوحدة الخامسة: إدارة المالا
 الدرس الأول: استثمار المال

ف س:   مار المالتثاس عرِّ
ي عمل ما يعود بالنفع والربــح عىل صاحبه ج: 

 االنتفاع به ف 
 

 الدخلوضح المقصود بـ  س: 
مقدار ما يحصل عليه الفرد من مال لقاء ما يقدمه من عمل أو خدمة رأس المال، أو  ج: 

 العمل ورأس المال معا
 

 ومثال عليهاألفراد مجتمعك، )أنواع المصادر(  مصادر الدخلاذكر  س: 
 األجر لقاء خدمة العمل : مثل ،مصادر ثابتة . 1
 األرباح لقاء خدمة رأس المال )أموال مستثمرة( ، مثل: مصادر غير ثابتة . 2

 

ا من  س: 
 
د ثالث

ِّ
 فوائد تخطيط اإلنفاقعد

 أهمية تخطيط اإلنفاقاذكر أو      
ي سن تأمير  مرحلة ال . 1

ك بالضمان االجتماعي أو المتقاعد ف  شيخوخة وخاصة غير المشي 
 البطالة مبكرة أو حاالت العجز المبكر أو اإلعاقات أو 

ي دراستهم وحياتهم . 2
 مساعدة األبناء ف 

، فالمال المدخر يعير  عىل مواجهة أي طارئ دون اللجوء  . 3 توفير االطمئنان النفسي
 للدين

ي كامتالك سيارة أو شقةسد احتياجات األشة ورفع مستواها  . 4
 المعيسر

 

 ؟األمور الواجب مراعاتها قبل التسوقما  س: 
ورية قبل التسوق )إعداد قائمة( . 1  تحديد االحتياجات الض 
اء . 2 ورة معرفة األسعار قبل الرسر  ض 
ي االستثمار  . 3

الحرص عىل االستفادة من المبالغ المالية كالعيدية والهدايا النقدية ف 
 واالدخار

ي تقدمها بعض األسواق باعتدالاالستفادة من الع . 4
 روض التجارية الت 

ّ  من أسبوعي  أو يومي  شخصي  مضوف عىلكنت تحصل   إذا  س:  : أمر  ولي  ك، فأجب عما يىلي
 نعم ج: هل لديك خطة محددة لضفه؟  -أ

ورة ج: كيف تنفقه؟  -ب ا وعند الض  ا شخصي 
 
 شيئ

 
ي حال احتجت

 ف 
ورةبعدم اإلنفاق منه إال  ج: كيف يمكنك االدخار منه؟  -ج  عند الض 
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 الدرس الثاني: الادخار
 االدخار وضح مفهوم س: 
ورة القصوى ج:   توفير جزء من دخل األشة وعدم إنفاقه إال عند الض 

 

 ، وتعريف كل نوع   أنواع أو أقسام االدخاراذكر  س: 
احتفاظ األفراد بجزء من أموالهم الخاصة من دون إجبار أو تدخل  : االدخار االختياري . 1

 من أحد
: ادخار تطبقه الدولة بصورة جماعية وذلك باالحتفاظ بجزء من دخار اإلجبارياال  . 2

مرتبات األفراد أثناء عملهم ثم تنفقها عليهم عند الحاجة أو عند انتهاء خدماتهم )نظام 
 التقاعد(

 

 فوائد االدخاراذكر ثالثة من  س: 
وة . 1  وسيلة لتحسير  مستوى المعيشة وزيادة الير
وعات . 2  االستثمارية وسيلة لتمويل المرسر
ي للدولة . 3

 يساعد عىل زيادة الدخل الفردي والوطت 
اض . 4 ي سد االحتياجات الطارئة دون اللجوء إل االقي 

 يسهم ف 
ي زيادة التكافل والتعارف . 5

 يسهم ف 
 

د ثالثة من س: 
ِّ
ي تساعد الفرد عىل االدخار حد

 ؟ العوامل الت 
 رمستوى دخل الفرد، كلما ارتفع الدخل زادت القدرة عىل االدخا . 1
 التخطيط لمواجهة األزمات كالفقر والمرض . 2
ي المستقبل . 3

ي تحسير  مستوى المعيشة واالستمتاع بدخل أكي  ف 
 الرغبة ف 

اء االحتياجات ذات التكاليف العالية مثل السيارة . 4  الرغبة لرسر
 

 ؟ ومثال عليهاالشخصية ما تعريف اإليرادات س: 
،  ما  ج:  ل عم ِمنهدايا، أو العيدية، اليحصل عليه الفرد من أموال، مثل المضوف الشخصي

 قام به
 (؟النفقات الشخصية )المضوفات ما تعريف س: 
ك للحصول عىل سلع أو خدمات ج:  ي تدفعها إل غير

 المبالغ الت 
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ي الصف السادس تحصل عىل مضوف يومي قيمته  س: 
ا من أشتها،  51إيمان طالبة ف 

 
قرش

ل، ولكنها ترجع ومعها  ة من المي   ة وتنفق كل ما لديها من نقود، وتأخذ معها شطير الشطير
 :  أجب عما يىلي

ا من مضوفها؟  -أ
 
 هل تدخر إيمان شيئ

 ال ج: 
 ما رأيك فيما تفعله إيمان؟  -ب

ا ضف كل ما تملك من نقود عىل الطعام ولديها باألصل  ج: 
 
، فليس جيد ي

لم يعجبت 
ة ولم تتناولها.   شطير

ح نصيحة تساعد إيمان عىل ادخار جزء من مضوفها؟  -ج  اقي 
اء ما تريد من مضوفها مع اإلبقاء عىل جزء منها  : ج  ثم شر

ا
ة أوًل بإمكانها تناول الشطير

 لالدخار. 
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 الوحدة السادسة: الأطعمة الشعبية
 الدرس الأول: إعداد الأطعمة الشعبية

ي يتكون كل منها، أشهر المأكوالت الشعبية األردنيةاذكر  س: 
 وبيرِّ  المواد الت 

ي الوجبات : األكلة الشعبية لمنسفا . 1
ي القرى والبادية والمدينة ويقدم ف 

األردنية األول ف 
 اليومية والمناسبات

، اللحم،مكوناته   األرز، السمن، ويزين بالمكرسات : الجميد، اللي  
ي األردن والشام،مسخنال . 2

 يمتاز بالبساطة واللذة : أشهر األطباق الشعبية ف 
 ز الزيتون، السماق، ويزين باللو  : خي   الطابون، الدجاج، البصل المفروم، زيتمكوناته

 أو الصنوبر
ي األردن لتوافر مكوناته طوال العام وألنه محبب للناسالمقلوبة . 3

 : طبق منترسر ف 
اوات كالزهرة والباذنجان والبطاطا، األرز، ويزين  : اللحم أو مكوناتها     الدجاج، الخض 
 بالمكرسات         
ي األردن والالمجدرة . 4

 شام وبسيطة المكونات: أكلة شعبية مشهورة ف 
 بهار الكمون ،لعدس واألرز، البصل وزيت الزيتون: امكوناتها  

 

 ؟القيمة الغذائية لطبق المجدرةما هي  س: 
وتير  وجبة غنية با . 1 ي العدس لي 

ي الموجود ف 
 النبات 

ي األرز  الكربوهيدراتو  . 2
 الموجودة ف 

ي زيت الزيتون  الدهونو  . 3
 ف 

ي العدس والبصل كالفسفور و   واأللياف واألمالح المعدنية . 4
 الكالسيوم المتوفر ف 

 

 كيف نزيد القيمة الغذائية لطبق المجدرة؟  س: 
 بتقديم اللي   والسلطة إل جانب المجدرة ج: 
 

 لماذا يفضل تناول المأكوالت الشعبية بدال من المأكوالت الجاهزة؟ س: 
 وفائدتها الصحية ونظافتها  ألنها تحتوي عناض غذائية ولضمان جودتها  ج: 
 

ي هذه الوحدة س: 
ي ذكرت ف 

 اذكر ثالثة مأكوالت شعبية تشتهر بها األردن غير الت 
 المجللة -3المكمورة    -2الرشوف    -1 ج: 
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ي يتكون يحتوي عليها المنسف س: 
 اذكر العناض الغذائية الت 

ي اللحوم، الكربوهيدراتالي   ج: 
، الدهون: السمنة والزيت والمكرسات، وتينات ف  : األرز والخي  

ي الجميد أو األلبان. األ 
 مالح المعدنية والفيتامينات ف 

طبق المنسف يحتوي العديد من العناض الغذائية إال أنه يفتقر إل األلياف الغذائية،  س: 
 بير  كيف يمكن زيادة قيمته الغذائية

،  ج:  بإضافة الورقيات بجانب طبق المنسف، مثل: الجرجير وأوراق الفجل والبصل األخض 
 طبق من السلطة.  وأيضا إضافة

 ؟أهمية المحافظة عىل تناول المأكوالت الشعبيةما  س: 
اث والعادات   . 1  للحفاظ عىل الي 
 غنية بالعناض الغذائيةو  طيبة وألنها مأكوالت  . 2

 ةبالتفصيل ألنها ال تكون مطلوبة ضمن المادة النظري خطوات التمارين العمليةتنبيه: لم يتم إضافة 
ي االمتحان

ر
 النظرية المعلومات ال هو  مطلوبال غالًبا ، و ف

 
 ـبضيف ضمن التلخيص مهمة وهذا قد أ

 نمط سؤال وجواب
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